
Zapisnik 16. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve

Datum in lokacija: petek, 26. avgust 2022, videokonferenca https://meet.kersnikova.org/

Trajanje: 15:00 – 16:00

Prisotni: Predsedujoči Matija Šuklje (Društvo Lugos) in Simon Delakorda (INePA)

Odsotnost upravičili: namestnik predsedujočega Kristijan Tkalec (Biotehna), Ana Zakrajšek (Simbioza) in 

Uroš Peršolja (LUGOS)

PREGLED SPREJETIH SKLEPOV

AD1) Potrditev zapisnika 15. sestanka Delovne skupine za prosto programje in storitve s strani prisotnih 

na sestanku dne 24. junija 2022

Prisotna sta potrdila zapisnik.

AD2) Dopis SDP za uvrstitev uporabe prostih programov in storitev med upravičene stroške na projektih, 

ki so financirani s strani javnih razpisov

Inšpektorat za javni sektor je poslal odgovor na pobudo Mreže NVO-VID za odpravo kršitve uredbe o 

upravnem poslovanju v povezavi z neodgovarjanjem na dopis. V odgovoru inšpektorata je navedeno,  da so

strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) prejeli odgovor, da so odgovorili na dopis Mreže NVO-

VID ter da na inšpektoratu niso pristojni za vsebinsko presojo odgovora SDP. Mreža NVO-VID je na sestanku

s SDP 17. avgusta ponovno opozorila na problematiko neodgovarjanja na dopis. SDP je na podlagi opozorila

reaktivirala postopek priprave odgovora. 

Sklep (1-16): Delovna skupina bo počakala na dopis Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo in ga 

obravnavala na naslednjem sestanku.

AD3) Proces priprave Strategije digitalnih javnih storitev in vključevanje predlogov mreže NVO-VID 

Delovna skupina je pripravila predloge ukrepov za akcijski načrt strategije in jih poslala na Ministrstvo za 

javno upravo dne 5. julija. Postopek priprave strategije bo prevzela Služba Vlade RS za digitalno 

preobrazbo, ki bo nadaljnjem postopku obvestila mrežo NVO-VID.

AD4) Mobilne in spletne banke z vidika vključenosti v digitalni družbi 

Matija Šuklje bo pripravil zaključke ankete in jih posredoval Zvezi potrošnikov Slovenije.
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AD5) Umestitev prostega in odprtokodnega programja in storitev v Digitalno središče NVO.

Pri vzpostavljanju Digitalnega središča NVO je potrebno opredeliti razmerje do bodoče zadruge za prosto in

odprtokodno programje v okviru projekta Na-prostem.si ter morebitnega ponovnega zagona Kiberpipe v 

okviru Računalniškega muzeja. Opredelitev razmerja je potrebna v izogib morebitnemu podvajanju vsebin 

in kapacitet nevladnih organizacij.

Sklep (2-16): Umestitev prostega in odprtokodnega programja ter storitev v Digitalno središče NVO bo 

redna točka na prihodnjih sestankih delovne skupine.

IZPOLNJENI SKLEPI PREDHODNIH SESTANKOV

I. Sklepi predhodnih sestankov

Sklep (1-15): Delovna skupina bo počakala na odgovor Inšpektorata za javni sektor in nato sprejela 

odločitev glede nadaljnjih korakov. 

Sklep (2-15): Delovna skupina pripravi predloge ukrepov za akcijski načrt strategije in jih pošlje na 

Ministrstvo za javno upravo.

Ostalo: Matija Šuklje je pripravil poljuden pregledni članek o definicijah prostega programja/odprte 

kode/FOSS https://www.informacijska-druzba.org/2022/07/18/kaj-je-prosto-programje-odprta-koda-foss-

definicije/.

RAZNO

I. Dodatne informacije s strani udeležencev sestanka

Matija Šuklje je delil koristne informacije o ponudbi pametnih telefonov z operacijskimi sistemi na 

odprtokodni osnovi oz. distribucijah odprtokodnih operacijskih sistemov za pametne telefone, ki 

omogočajo večjo zasebnost in varnost uporabnikov.

https://murena.com/

https://wiki.lineageos.org/devices/#xiaomi

https://jolla.com/

https://plasma-mobile.org/

https://postmarketos.org/

https://anbox.io/

https://waydro.id/

NASLEDNJI SESTANEK DELOVNE SKUPINE

Naslednji sestanek delovne skupine bo potekal v petek, 23. septembra 2022 ob 15h prek videokonference 
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https://meet.kersnikova.org/.

Zapisnik pripravil mag. Simon Delakorda (INePA), Logatec, 21. septembra 2022.
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